
2.Τι απζγινε το αχλάδι; (Ηλικίεσ: Α’-Δ’ Δημοτικοφ) 

 

Παρακολοφκθςε το βίντεο με το πείραμα: 

https://www.youtube.com/watch?v=zgj-UMyHauw 

 

Μπορείσ να κάνεισ το πείραμα ακριβϊσ όπωσ το βίντεο, 

ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του. 

Εμείσ ςκεφτικαμε να κάνουμε μία μικρι παραλλαγι, ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται πιο λίγα υλικά και να 

είναι πιο εφκολο το πείραμα. 

Υλικά 

- 1 αχλάδι 

- 1 μαχαιράκι 

-2 τάπερ 

- ςαποφνι χεριϊν  

 

Εκτζλεςη 

1. Ζιτα από κάποιον μεγάλο να κόψει για ςζνα ζνα αχλάδι ςτθ μζςθ. 

2. Πάρε το μιςό αχλάδι και τριψ’ το ςε βρόμικο χζρι, που δεν ζχεισ πλφνει. 

3. Τοποκζτθςε το ςε ζνα τάπερ, με τθν φλοφδα να ακουμπάει ςτον πάτο του τάπερ. 

4. Κλείςε το τάπερ και κόλλα ζνα χαρτάκι πάνω του που να λζει «Χωρίσ πλυμζνα χζρια» 

5. Πλφνε πολφ καλά τα χζρια ςου με ςαποφνι και μπόλικο νερό για 20 δευτερόλεπτα. 

6. Πάρε το άλλο μιςό αχλάδι και τριψ’ το ςτθν κακαρι, πλυμζνθ παλάμθ του χεριοφ ςου. 

7.Τοποκζτθςε το ςτο δεφτερο τάπερ, με τθν φλοφδα να ακουμπάει ςτον πάτο του τάπερ. 

8. Κλείςε το τάπερ και κόλλα ζνα χαρτάκι πάνω του που να λζει «Με πλυμζνα χζρια» 

9. Άφθςε τα για 3 - 4 θμζρεσ εκτόσ ψυγείου. Όςο πιο ϊριμο είναι το αχλάδι που κα ζχεισ,  τόςο πιο 

γριγορακα πολλαπλαςιαςτοφν τα μικρόβια. 
 

Το ίδιο πείραμα μπορεί να γίνει και με μήλο, απλά μπορεί να χρειαςτοφν περιςςότερεσ από 3 θμζρεσ 

για να είναι εμφανι τα αποτελζςματα.  

 

Γιατί άραγε τα αχλάδια τρζφουν τα μικρόβια; 

Φροφτα, όπωσ το αχλάδι και το μιλο, ζχουν αρκετοφσ υδατάνκρακεσ και ςάκχαρα που κρζφουν τα 

μικρόβια. Επίςθσ, θ ηζςτθ βοθκάει τα μικρόβια να αναπτφςςονται. 

Και τα δφο μιςά αχλάδια «χάλαςαν», αλλά ςτο κομμάτι από το αχλάδι που τρίψαμε ςτο βρόμικο χζρι 

αναπτφχκθκαν περιςςότερα μικρόβια (χάλαςε περιςςότερο) απ’ ότι ςε αυτό που αγγίξαμε με καλά 

πλυμζνο με ςαποφνι χζρι. 

Τα χζρια μασ πολλζσ φορζσ μπορεί να μασ φαίνονται κακαρά, αλλά εάν δεν τα πλζνουμε ςυχνά, ειδικά 

μετά τθν τουαλζτα, πριν το φαγθτό, μετά το παιχνίδι και μετά τθν επαφι με ηϊα, τότε κα 

διαπιςτϊςουμε ότι «κουβαλάνε» πολλά μικρόβια.Τα μικρόβια αυτά, μπορεί να μπουν ςτο φαγθτό 

μασ, όπωσ είδαμε ςτο πείραμα με το αχλάδι και άρα να μπουν και ςτον οργανιςμό μασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgj-UMyHauw

